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ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05/10/2017

No dia 05 de outubro de dois mil e dezessete, o Presidente do Sindicato dos
Portuários Avulsos de Capatazia, Arrumadores e Trabalhadores na
Movimentação de Mercadorias em Geral do Espírito Santo, situado a
Avenida Getúlio Vargas, 247, primeiro andar, Edifício dos Arrumadores, Centro
da cidade, Vitória, Estado do Espírito Santo. Ás 08:00 horas em primeira
convocação, e as 8:30 horas em segunda e última convocação, e com qualquer
número de associados. Na presença da categoria, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: a) Discussão e deliberação sobre o acordo coletivo do
TVV 2017/2019. O Presidente do Sindicato inicia a AGE lendo o edital de
convocação, após lido o edital foi explano para os presentes que as discursões
sobre a proposta do TVV para o fechamento do acordo 2017/2019, sendo que
nós propomos ao TVV o salário base que hoje é de r$ 109,00 reais, para r$
150,00 reais a partir da data da assinatura, porem a TVV alegou que a nossa
proposta do salario de r$ 150,00 reais é inviável para o terminal, e que não
poderá fechar o acordo com este valor, e fez a proposta final de um aumento
de 16% no salário e a mesma porcentagem de 16% na produção a partir de
01/01/2018, com o fundo social de 22%, após uma breve discursão o
presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade dos presentes
o acordo coletivo de trabalho com o TVV 2017/2019, com o aumento de 16%
no salário a partir da assinatura do acordo, foi aprovado o aumento para 22%
do fundo social, foi aprovado o recebimento do aumento de 20% nas demais
cargas e pátios, foi aprovado também a continuidade de discursão a respeito
da taxa do granito em que o sindicato continuara a discursão para a
manutenção do granito de forma que possa manter esta carga no TVV, na
questão do aumento na taxa de 16% por cento na taxa do contêiner para o dia
01/01/2018, não tendo mais nada a tratar o Presidente Josué King Ferreira
encerrou a sessão às 11:30 (onze horas e trinta minutos). E para que se
produzam os efeitos legais, foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai
assinada por mim, como Secretário Geral Moises Pinto de Alvarenga e pelo
Presidente Sr. Josué King Ferreira.
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